
MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA: REFORMA PRAÇA MUNICIPAL 

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Salto do Itararé 

ENDEREÇO: Rua Agenor Frizo 

ÁREA: 53,37 m² 

 
 
 

1. OBJETIVO 

 

 

Memorial descritivo para fornecimento de diretrizes, materiais e carga/descarga de 

materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, e demais itens necessários para 

realização da reforma da praça em questão, localizadas no município de Salto do Itararé, estado 

do Paraná, (conforme projetos e especif icações anexas a este memorial). 

 
 1.1. Descrições preliminares 

 

 

O presente volume contém o Memorial Descritivo da construção da pista de caminhada 

as margens do campo de futebol, localizadas no campo municipal de Salto do itararé, estado do 

Paraná, e tem por f inalidade estabelecer as condições e critérios que orientaram a execução dos 

serviços da obra. 

Para a execução dos serviços e escolha dos materiais, deverão ser seguidas as normas 

vigentes, desde que haja condições técnicas para tal. 

 
2. SERVIÇOS INICIAIS 

 

2.1. Placa de Obra 
 

A Empreiteira deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela f iscalização, 

uma placa de identif icação da obra medindo 1,50x1,00m, conforme modelo a ser fornecido pela 

Prefeitura Municipal. 

 

2.1. Demolições e reditadas 

 

A Contratada fará a demolição do piso, contrapiso e retirada de equipamentos  conforme 
projeto arquitetônico e fará a limpeza e regularização do terreno de modo a adequá-lo às cotas e 
níveis do projeto arquitetônico/urbanístico. Na operação de limpeza a área deverá resultar livre 
de resíduos de restos de materiais das construções demolidas assim como tocos, raízes, restos 

de vegetação e outros resíduos orgânicos.  

  

 
3. REVESTIMENTO E ISOLAMENTO 

 
 

 3.1. Chapisco 

 

Antes da aplicação do reboco e do emboço, as superf ícies de paredes e elementos 

estruturais (faces de vigas, pilares e lajes) a serem revestidos receberão uma camada de chapisco 

de argamassa f luida de cimento e areia no traço 1:3. 

 



3.2. Reboco Paulista 

 

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar paramentos perfeitamente planos, 

aprumados, alinhados e nivelados. As alvenarias serão limpas a vassoura e molhadas antes do 

início do revestimento. Todas as paredes onde não esteja prevista a aplicação de revestimento 

especial receberão uma camada de reboco de argamassa mista de cal e areia no traço 1:4 com 

100 Kg de cimento por metro cúbico de argamassa, sarrafeada e desempenada a feltro.  

 

3.3. Emboço 

 

Serão executados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, como revestimento de 

fundo nas paredes onde será aplicado a pintura. 

 

 

 
4. PISO 

 

4.1. Emboço 

 

Os contra-pisos serão de concreto, no traço de 1:3:5 (ci:ar:br), com 5 cm de espessura. A 

base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar 

qualquer possibilidade de recalque, sobre a qual será executado o contra-piso, o acabamento f inal 

deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar condições de ser executado o piso no 

nível f inal de acabamento proposto em projeto. 

 

4.1. Piso Cimentado 

 

Fornecimento e instalação de placas de concreto modelo estriada - dimensões 50 x 50 cm. 

 

 

 

 
5. PINTURA 

 

Antes da aplicação da pintura nas paredes, aberturas, muros e calçadas, deverá se 
observar se as superf ícies a serem pintadas, estão isentas de irregularidades e de quaisquer 
elementos que possa prejudicar o resultado f inal, tais como poeira, ferrugem, gordura, etc. Serão 

aplicadas quantas demãos forem necessárias de tinta acrílica, nas cores def inidas pela f iscalização. 
A execução da pintura deverá ser feita dentro das normas técnicas recomendadas.  

 

 

 
6. OUTROS 

 
 
 6.1. Banco de Jardim 

 
 Os banco devem seguir os seguintes modelos (na cor Branca) 
 



 
 
 

7. Gramas e Arbusto  

 

As gramas e arbustos serão colocados em locais def inidos pelo técnico responsavel pela 
prefeitura. 

 

  

 

 

 
  Salto do Itararé, 08 de Abril de 2020. 

 

 
 
 

 
 
 

................................................................... 

Murilo Domiciano 

Engenheiro Civil 

CREA PR-176781/D 

 



 


